Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze
1 grudnia 2021 roku
Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:00. Udział brało 6 osób, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik nr 1 do protokołu.
Zebranych przywitała Przewodnicząca Komitetu p. Ewa Zarycka – Nikiel oraz przedstawiła porządek
obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że zmianie uległ skład Komitetu
Rewitalizacji – z udziale w KR zrezygnowała p. Katarzyna Bliźniak (zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza
Brzeszcz z dn. 22.11.2021 roku).
Pierwszym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji o stanie realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca KR omówiła przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku, zgodnie z poniższym
zakresem:
1. „Program wspierania rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2021 – 2023”
12 września 2021 na os. Szymanowskiego w Brzeszczach odbył się Plenerowy Piknik Rodzinny
na zakończenie lata pn. „Cudowną rodzinę mam”. Celem była kampania edukacyjna na rzecz
wzmacniania wartości rodziny oraz przedstawienie spójnej informacji o ofercie specjalistycznej
pomocy na terenie gminy Brzeszcze. Realizację powierzono Ośrodkowi Kultury w Brzeszczach.
2. Zadanie „Rozwój informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie gminy Brzeszcze.”
Przygotowano i zamówiono do wydruku 100 sztuk ulotek nt. oferty specjalistycznej pomocy na terenie
gminy Brzeszcze
3. Projekt socjalny „Akademia Rodzicielska”
„Uważni rodzice. Moje dziecko on-line” - cykl spotkań warsztatowych dla rodziców z terenu gminy
Brzeszcze, mierzących się z nasilonymi przez pandemię problemami społecznymi takimi
jak uzależnienie od Internetu, izolacja społeczna dzieci i młodzieży oraz pojawiające się stany
depresyjne u dzieci. Zrealizowano 3 spotkania po 3h z tematu „Uważni rodzice. Moje dziecko on-line
oraz 1 spotkanie 3h dotyczące pozytywnych metod wychowawczych. Spotkania odbyły
się w listopadzie 2021. Uczestnicy: 9 osób dorosłych. Na czas warsztatów zorganizowana byłą opieka
nad dziećmi uczestników (skorzystało 18 dzieci)
15 grudnia 2021 roku odbędzie się wydarzenie społeczne dla mieszkańców – Interaktywny program
rozrywkowo - kulturalny "Pokaz Magii i Iluzji". Celem jest zachęcenie rodzin do alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, innych niż korzystanie z urządzeń elektronicznych, wzmocnienie więzi
międzypokoleniowej, przeciwdziałanie marginalizacji i samotności. Wstęp jest wolny z bezpłatną
wejściówką, którą można odebrać w kasie kina w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

4. Projekt socjalny „Uczymy się reagować” – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
Przygotowano i wydrukowano 100 sztuk ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. (lipiec 2021)
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W listopadzie 2021 roku zrealizowano kampanię informacyjno – edukacyjną „Wolni od przemocy”.
Akcja obejmowała działania promocyjne oraz konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Realizację powierzono Ośrodkowi Kultury w Brzeszczach. Konferencja odbyła się 4
listopada w Ośrodku Kultury. Było to wydarzenie otwarte dla mieszkańców gminy Brzeszcze.
Zaproszono też przedstawicieli instytucji oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Urzędu Gminy,
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze.
Ponadto w ramach
i kolportowano:

działań

promocyjnych

oraz

informacyjno-edukacyjnych

opracowano

- 3 banery z nazwą Kampanii rozmieszczone na terenie Gminy Brzeszcze (w widocznych miejscach
dobrze o dużej intensywności ruchu)
50
plakatów
promujących,
zapraszających
społeczność
lokalną
do
udziału
w wydarzeniu, umieszczonych na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, głównych
urzędach/instytucjach i kościołach
- 50 zaproszeń do udziału w konferencji
- 50 małych ulotek informacyjnych
- 50 dużych ulotek
- 150 ulotek z programem konferencji.
Informacja o konferencji oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach kampanii „Wolni od przemocy”
została przekazana do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na terenie Gminy Brzeszcze w celu
przekazania do wszystkich rodziców/opiekunów uczniów za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.
5. Projekt socjalny „Teraz seniorzy”

W dniach od 2 do 16 grudnia 2021 roku na terenie wszystkich sołectw gminy Brzeszcze odbywać się
będą wydarzenia o charakterze społecznym dla seniorów. Realizację zadania powierzono Ośrodkowi
Kultury w Brzeszczach. Harmonogram w załączniku.
16 grudnia 2021 roku odbędzie się spotkanie wigilijne. Na spotkanie zostało zaproszonych ok. 80 osób,
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach – osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych,
bezdomnych. Dla 10 osób, z którymi OPS utrzymuje kontakt, a które nie opuszczają domów, zostały
zaplanowane paczki z kolacją wigilijną, które zostaną dostarczone do domu.
W 2020 roku zakończono realizację zadań „Starszy brat, starsza siostra” oraz „Bank Aktywnych”
i „Centrum Wolontariatu”. Na decyzję o zakończeniu wykazanych zadań złożyły się: epidemia COVID19, która wymusiła ograniczenia w kontaktach osobistych, a nawet okresowo te kontakty
uniemożliwiła oraz fakt, że zakładane cele wyżej wymienionych zadań zostały osiągnięte, a zakończenie
ich realizacji dla nikogo nie przyniosło szkody.

Następnie Przewodnicząca KR poprosiła p. M. Jasek o przedstawienie informacji o stanie realizacji
przedsięwzięć wpisanych do GPR realizowanych przez Gminę Brzeszcze. M. Jasek przedstawiła
zebranym zestawienie zawierające informacje o zadaniach realizowanych na obszarze rewitalizacji lub
sąsiadującym, bezpośrednio przyległym. Zestawienie przygotowane w podziale na 4 kategorie:
inwestycje w trakcie realizacji (lub zakończone w okresie, którego dotyczy zestawienie) ze wskazaniem
wartości projektu pozyskanego dofinansowania, zadania dla których aplikowano o środki, jednak nie
uzyskano dofinansowania, zadania przygotowywane do realizacji (etap projektowy, inwestycje
wpisane do uchwały budżetowej lub WPF) oraz zadania przygotowywane do realizacji, w których
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uwzględnione są obszary rewitalizacji (modernizacja dróg oraz budowa miejsca rekreacji/pumptrack).
Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podczas omawiania zakresu poszczególnych inwestycji zwrócono uwagę, że Gmina Brzeszcze z 6 zadań
wpisanych na podstawową listę GPR zrealizowała już 2 zadania, natomiast 3 są w trakcie realizacji i
zostaną ukończone w 2022 roku. Ponadto omówiono działania podejmowane przez Gminę na obszarze
rewitalizacji – zarówno wpisane do GPR na listę rezerwową, jak i nie opisane w Programie. Analiza
wskazała, że wszystkie działania są przemyślane i przyczyniają się od osiągnięcia celów GPR.
W ramach kolejnego punktu M. Jasek przedstawiła krótką informację o realizowanym w latach 20212022 przez Województwo Małopolskie projekcie pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania
i wdrażania działań rewitalizacyjnych.” Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności
samorządów gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie
dostępności w rewitalizacji, zarządzania procesem rewitalizacji, włączenia społecznego oraz
korzystania z narzędzi jakie daje ustawa o rewitalizacji, a także wypracowanie i wdrożenie systemu
monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Główne działania w projekcie to
wsparcie merytoryczne gmin poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz indywidualne konsultacje
eksperckie. Dodatkowo rozbudowany zostanie regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji
oraz uzupełniony zostanie System Informacji Przestrzennej Województwa Małopolskiego
o komponent dotyczący rewitalizacji. Szczegółowe informacje o projekcie i działaniach realizowanych
przez UMWM zamieszczono na stronie www.malopolska.pl/rewitalizacja
M. Jasek poinformowała, że zgłosiła Gminę Brzeszcze do projektu. Pierwsze z cyklu ze szkoleń dla
pracowników urzędów gmin odbędzie się 6.12.2021 r.(formułą on-line) – temat „Monitorowanie
i ewaluacja rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji”.
Następnie M. Jasek w skrócie przybliżyła członkom KR informacje o projekcie Programu Regionalnego
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 -2027. Przedstawiła informacje ze spotkania
konsultacyjnego dot. nowego RPO, które Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zorganizował 3.11.2021 roku w Oświęcimiu. Zgodnie z założeniami w nowym okresie programowania
wsparcie finansowe w ramach kompleksowych działań rewitalizacyjnych skierowane będzie do
miejskich obszarów zdegradowanych – miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W projekcie
wskazano 12 miast , zaproponowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do objęcia
wsparciem. (Oświęcim, Olkusz, Bochnia, Wieliczka, Myślenice, Brzesko, Limanowa, Dąbrowa
Tarnowska, Miechów, Sucha Beskidzka, Proszowice). Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego
UMWM stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Po zakończeniu tego punktu programu E. Zarycka-Nikiel przeszła do ustalenia harmonogramu na 2022
rok. Zaproponowała, aby spotkanie KR odbyło się w IV kwartale przyszłego roku. Do tego czasu
zakończone zostaną realizowane przez Gminę inwestycje, a także będzie można przedstawić efekty
działań podejmowanych przez OPS. Przewodnicząca podkreśliła, że będzie w stałym kontakcie z
członkami KR i w razie potrzeby, pytań lub nowych propozycji tematów spotkanie odbędzie się w miarę
potrzeb zgłaszanych przez członków KR.
Wobec wyczerpania tematów porządku obrad oraz braku dalszych pytań Przewodnicząca Komitetu
Rewitalizacji podziękował zebranym za przybycie i zakończyła posiedzenie.
Sporządziła:
Magdalena Jasek
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